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V/v thông báo giao UBND cấp xã 

quy định chi tiết nội dung quy 

định tại Luật Thực hiện dân chủ ở 

cơ sở 

 

 

 

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 4918/BTP-VĐCXDPL ngày 08/12/2022 của Bộ Tư 

pháp về việc thông báo nội dung giao chính quyền địa phương quy định chi tiết các 

luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4, trong đó có 01 nội dung giao 

cho chính quyền địa phương quy định chi tiết điểm c khoản 2 Điều 35 Luật Thực hiện 

dân chủ ở cơ sở1, cụ thể:  

UBND cấp xã có trách nhiệm “Phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam cấp xã, căn cứ vào yêu cầu, đặc điểm và điều kiện thực tế của địa phương, xây 

dựng và ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn để quy định cụ thể 

hơn nội dung, cách thức thực hiện dân chủ trên địa bàn cấp xã làm cơ sở để công dân 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Nội dung của quy chế thực hiện dân chủ ở xã, 

phường, thị trấn có thể mở rộng hơn phạm vi thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn 

nhưng không được trái hoặc hạn chế việc thực hiện các nội dung đã được quy định 

trong Luật này. Khuyến khích các địa phương xây dựng và ban hành quy chế thực hiện 

dân chủ trong từng lĩnh vực, nội dung hoạt động cụ thể ở xã, phường, thị trấn”. 

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan, tổ 

chức có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra UBND cấp xã trên phạm vi 

địa bàn quản lý triển khai thực hiện nhiệm vụ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 35 

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở./. 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các Sở: Tư pháp; Nội vụ; 

- C, PCVP UBND tỉnh; các phòng CM, ĐV; 

- Lưu: VT, NC ((LTH).
 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 

                                           
1 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội thông qua ngày 10/11/2022 và có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/7/2023. 
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